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PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Signatur justerare

§ 121

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot till beredningen för kultur, fritid och
folkhälsa

§ 122

Val av ledamot till styrelsen för Greta Bergs minnesstiftelse

§ 123

Budget 2022 med plan 2023-2024

§ 124

De förtroendevalda revisorernas budget 2022

§ 125

Taxor och avgifter 2022

§ 126

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening

§ 127

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 2021

§ 128

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021

§ 129

Svar på interpellation angående Lärarförbundets ranking - ställd av Erik Larsson (S)

§ 130

Svar på interpellation angående uppföljning av upphandlingar - ställd av Paul Weis
(S)

§ 131

Svar på interpellation angående Nollvision för våld i nära relationer - ställd av Klara
Martinsson (S)

§ 132

Svar på interpellation angående beslutet i EU om taxonomi - ställd av Ulf Larsson
(S)

§ 133

Svar på interpellation angående timanställningar - ställd av Anette Holgersson (V)

§ 134

Anmälan av nya motioner

§ 135

Anmälan av nya interpellationer

§ 136

Anmälan av nya enkla frågor

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 121 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot till
beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

KS20.842

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Tina Hill (L) från förtroendeuppdraget som
ledamot till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa med omedelbar verkan.
Sammanfattning

Tina Hill (L) har i skrivelse inkommen 2021-06-02 begärt entledigande från uppdraget
som ledamot till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår kommunfullmäktige besluta entlediga Tina
Hill (L) från förtroendeuppdraget som ledamot till beredningen för kultur, fritid och
folkhälsa med omedelbar verkan.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till

Lennart Karlsson, beredningsstöd
Lovisa Lahi, administratör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 122 Val av ledamot till styrelsen för Greta Bergs
minnesstiftelse

KS18.1250

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja Ingrid Mathisson (L) som ledamot till styrelsen för
Greta Bergs minnesstiftelse med omedelbar verkan.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till vakanser i instanserna.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår kommunfullmäktige besluta välja Ingrid
Mathisson (L) som ledamot till styrelsen för Greta Bergs minnesstiftelse med omedelbar
verkan.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef
Thomas Kaltenböck, kommunledningssekreterare
Lovisa Lahi, administratör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 123 Budget 2022 med plan 2023-2024

KS21.15

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa utdebiteringen för år 2022 till 20,65 öre per
skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2021.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget för
2022 samt plan för åren 2023 och 2024.
Kommunfullmäktige beslutar att övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för
att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponering av driftbudget och investeringsbudget
mellan sektorer och mellan beslutade investeringsprojekt ska beslutas av
kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en
annan, äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas
med ytterligare 196 miljoner kronor år 2022 till totalt 2 129 miljoner kronor och rätt att
inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11 kap § 6 ska kommunen upprätta en budget för nästkommande
år samt en plan för de följande två åren. Budgetbeslutet innebär en fördelning av
ekonomiska resurser utifrån beräknade skatteintäkter, prioriteringar och
investeringsvolymer för kommande år. I samband med budgetbeslutet ska även
utdebitering av skatt fastställas samt beslut fattas angående förändringar av taxor och
avgifter. Förändring av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Signatur justerare

KS § 226/2021-05-26 Budget 2022 med plan 2023-2024
Tjänsteskrivelse om budget 2022 med plan 2023-2024
Budget 2022 med plan 2023-2024, rättad version
Sverigedemokraternas budget 2022
Budget 2022 - Socialdemokraterna Lerum
Investeringsunderlag - bilaga budget 2022 Socialdemokraterna Lerum

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 123 (forts.)
Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Viktor Lundblad (M), Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (L), Christian Eberstein
(KD), Vincent Nordgren (M), Gunilla Lindell (KD), Marita Snällman (M), Ronny
Johansson (L), Ulf Utgård (M), Eva Brodén (M), Magnus Lansenfeldt (M), Helena
Gellerman (L), Kajsa Räntfors (L), Maria Bergstedt (M), Frida Holzhausen (M),
Elisabeth Ottosson (M), Jeanette Andersson (M), Ingvar Frid (L), Robert Linder
Blomberg (C) och Peter Norling (L) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till Alliansens
(Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) budgetförslag, som
också är kommunstyrelsens förslag till budget.
Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V), Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP),
Erik Larsson (S), Halim Azemi (S), Olle Adolfsson (S), Daniel Eriksson (MP), Pamela
Danielsson (S), Ulf Larsson (S) och Paul Weis (S) gör inlägg i debatten och yrkar bifall
till Socialdemokraternas budgetförslag.
Glenn Sjögren (SD) och Ingrid Swenson (SD) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Rutger Fridholm (MP), Conny Leinstedt (M), Göran Leffler (V) och Anna Eriksson (V)
gör inlägg i debatten.
Ajourneringar

Sammanträdet ajourneras klockan 14.18 till 14.38, klockan 16 till 16.06, klockan 17 till
17.20, klockan 17.57 till 18.02 och klockan 19.31 till 19.41.
Justering av närvaro

Göran Leffler (V) ansluter till sammanträdet under överläggningarna och kallas att
tjänstgöra i Lena Hanssons (V) ställe av ordförande Ingela Gyllesten (C).
Magnus Lansenfeldt (M) ansluter under överläggningarna och tjänstgör vid beslut.
Elisabeth Ottosson (M) återgår då i beredskap.
Elisabeth Ottosson (M) kallas av ordföranden att tjänstgöra i Eskil Ripas (M) ställe.
Per-Arne Jadepalm (SD), deltagande på distans, lämnar sammanträdet under
överläggningarna på grund av tekniska problem som förhindrar överföring av bild och
ljud i realtid mellan ledamoten och sammanträdet.
Douglas Thisell (M) lämnar sammanträdet under överläggningarna. Lars Erik Snällman
(M) kallas av ordföranden att tjänstgöra i hans ställe.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 123 (forts.)
Justering av närvaro (forts.)

Oskar Ahlman (M) ansluter under överläggningarna och tjänstgör vid beslut. Eva
Brodén (M) återgår då i beredskap.
Alexander Abenius (M) lämnar sammanträdet under överläggningarna. Eva Brodén (M)
kallas av ordförande Ingela Gyllesten (C) att tjänstgöra i hans ställe.
Leif Klintbäck (S) ansluter under överläggningarna och tjänstgör vid beslut. Anders
Johansson (S) återgår då i beredskap.
Anders Johansson (S) kallas av ordföranden att tjänstgöra i Sara Jäderklints (S) ställe.
Kajsa Räntfors (L) lämnar sammanträdet under överläggningarna.
Ingvar Frid (L) kallas av ordförande Oskar Ahlman (M) att tjänstgöra i Nanna Siewertz
Tulinius (L) ställe.
Lena Cervin (KD) ansluter under överläggningarna och tjänstgör vid beslut.
Helena Gellerman (L) lämnar sammanträdet under överläggningarna. Viktoria Lindberg
Martinell (L) kallas av ordföranden (M) att tjänstgöra i hennes ställe.
Klara Martinsson (S) ansluter under överläggningarna och tjänstgör vid beslut.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) konstaterar att kommunfullmäktige har tre
budgetförslag att ta ställning till. De är Alliansens budgetförslag som också är
kommunstyrelsens med bifallsyrkanden från Viktor Lundblad (M) med flera,
Socialdemokraternas budgetförslag med bifallsyrkanden från Renée Bengtsson (S) med
flera och Sverigedemokraternas budgetförslag med bifallsyrkanden från Glenn Sjögren
(SD) och Ingrid Swenson (SD).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer
proposition på varje punkt av kommunstyrelsens förslag. På de punkter andra yrkanden
har lämnats ställs dessa mot kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag
att fastställa utdebiteringen för år 2022 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är
oförändrat jämfört med 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens budgetförslag, Socialdemokraternas
budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens budgetförslag.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens
förslag att övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa
verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige så beslutar.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 123 (forts.)
Beslutsgång (forts.)

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag att omdisponering av driftbudget och investeringsbudget
mellan sektorer och mellan beslutade investeringsprojekt ska beslutas av
kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en
annan, äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens
förslag att medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 196
miljoner kronor år 2022 till totalt 2 129 miljoner kronor och rätt att inom denna ram
nyupplåna, omsätta eller lösa lån. Ordföranden finner att kommunfullmäktige så
beslutar.
Beslutet skickas till

Förvaltningsledningen
Laila Granberg, budgetekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 124 De förtroendevalda revisorernas budget 2022

KS21.298

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de förtroendevalda revisorerna tilldelas en budgetram
om 2 000 000 kronor för år 2022. Medlen hämtas från ramen för den politiska
organisationen.
Sammanfattning

Kommunallagen 11 kap. 8 § säger att kommunfullmäktiges presidium ska upprätta
förslag till budget för de förtroendevalda revisorerna. Under år 2021 har de
förtroendevalda revisorerna en budget på 2 000 000 kronor.
För år 2022 föreslår revisorerna ett anslag på 2 000 000 kronor.
Beslutsunderlag

•
•
•

KFP § 60/2021-05-06 De förtroendevalda revisorernas budget 2022
Förslag till ekonomisk ram för de förtroendevalda revisorerna år 2022
Budgetförslag revisorerna 2022

Beslutet skickas till

De förtroendevalda revisorerna
Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 125 Taxor och avgifter 2022

KS21.13

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till taxeförändringar för kulturskolans
avgifter. Taxan gäller från 2022-01-01
2. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till taxeförändringar i bygglovstaxan.
Taxan gäller från 2022-01-01
3. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till taxeförändringar i taxan om arrendeoch nyttjanderätter. Taxan gäller från 2022-01-01
4. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till samtliga övriga taxor enligt bilagan
”taxor och avgifter 2022” med revideringarna att taxan för familjerådgivning justeras
för första besöket till 0 kronor samt att taxan självkostnadsavgift för kost ska vara 133
kronor per dygn, vilket är oförändrat mot år 2021. Taxorna i bilagan Taxor och avgifter
2022 gäller från 2022-01-01.
Sammanfattning

Förvaltningen ser årligen över samtliga taxor och avgifter och kommunfullmäktige
antar dessa i ett samlingsärende i samband med beslut om budget för nästkommande år.
I de fall taxor justeras strukturellt omfattande, återfinns de in egna ärenden.
Egna ärenden år 2022 är renhållningstaxan 2022 KS21.289, hemtjänsttaxan KS20.330
och kommunal avtalssamverkan för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd,
tobak och folköl KS21.245
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

KS § 227/2021-05-26 Taxor och avgifter 2022
KSAU § 37/2021-05-19 Taxor och avgifter 2022
Tjänsteskrivelse om taxor och avgifter 2022
Bilaga 1. Taxor och avgifter 2022
Bilaga 2. Lerums bygglovstaxa 2022
Bilaga 3. Protokoll MBN 210325 § 88
Bilaga 4. MARK taxa för revidering 2022

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Viktor Lundblad (M) gör inlägg i debatten och föreslår kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag med ändringen att taxan självkostnadsavgift för kost ska vara
133 kr per dygn, vilket är oförändrat mot år 2021. Taxorna i bilagan Taxor och avgifter
2022 gäller från 2022-01-01.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 125 (forts.)
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar först om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla Viktor Lundblads (M)
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Förvaltningsledning
Laila Granberg, budgetekonom
Marie F Nilsson, verksamhetschef
Per-Ola Johannesson, verksamhetschef
Linda Ternström, enhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 126 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk Förening

KS21.451

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inbetala kapitalinsats för 2021 och utse
kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad och kommundirektör Gull-Britt Eide att
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.
Sammanfattning

Lerums kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB. Medel för insatskapital finns upptaget i investeringsbudget och plan 2021 2023.
För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en obligatorisk
medlemsinsats. Lerums kommuns insatskapital uppgår till 20 101 040 kronor. Vid
oförändrat invånarantal i förhållande till 2019-12-31 kommer insatskapitalet att öka
med 22 466 960 kronor år 2021 och därefter med 4 256 800 kronor per år fram till och
med år 2024.
Beslutsunderlag

•

•
•
•

KS § 230/2021-05-26 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk Förening
KSau § 38 2021-05-19 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk Förening
Tjänsteskrivelse om inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
Förening
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening

Jäv

Lill Jansson (L) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen i ärendet.
Beslutet skickas till

Urban Sjögren, finansekonom
Camilla Simonsson, ekonomichef
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 127 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB 2021

KS21.337

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderade ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB.
Sammanfattning

Lerums kommun är delägare i Renova AB och Renova Miljö AB. Göteborgs Stadshus
AB har tagit fram förslag till nya ägardirektiv. Genom ägardirektiv kan ägarna utöva
långsiktig och övergripande styrning av bolag. Ägardirektiv för regionala bolag beslutas
av kommunfullmäktige.
Förslaget till ägardirektiv ersätter ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och
Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova. Förslaget har
som utgångspunkt den struktur och det innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen. De har anpassats till unika
förhållanden, exempelvis ägarstruktur i de regionala bolagen. Det föreslagna
ägardirektivet och strukturen i detta ska bland annat underlätta för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de
gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag

•

•
•
•
•

KS § 223/2021-05-26 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova
Miljö AB 2021
KSAU § 32/2021-05-19 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova
Miljö AB 2021
Tjänsteskrivelse om revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova
Miljö AB 2021
GBG Stadshus AB § 35/2021-03-22 Revidering av ägardirektiv för Renova AB
och Renova Miljö AB
Underlag och bilagor från GBG Stadshus AB - Revidering av ägardirektiv för
Renova AB och Renova Miljö AB 2021

Beslutet skickas till

Göteborgs Stadshus AB
Renova AB
Renova Miljö AB

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 128 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021

KS21.336

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.
Sammanfattning

Lerums kommun är delägare i Gryaab AB. Göteborgs Stadshus AB har tagit fram
förslag till nytt ägardirektiv. Genom ägardirektiv kan ägarna utöva långsiktig och
övergripande styrning av bolag. Ägardirektiv för regionala bolag beslutas av
kommunfullmäktige.
Förslaget till ägardirektiv ersätter ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och
Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget
har som utgångspunkt den struktur och det innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen. De har anpassats till unika
förhållanden, exempelvis ägarstruktur i de regionala bolagen. Det föreslagna
ägardirektivet och strukturen i detta ska bland annat underlätta för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de
gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

KS § 222/2021-05-26 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021
KSAU § 33/2021-05-19 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021
Tjänsteskrivelse om reviderat ägardirektiv för Gryaab AB 2021
GBG Stadshus AB § 36/2021-03-22 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Underlag och bilagor från GBG Stadshus AB - Revidering av ägardirektiv för
Gryaab AB 2021

Beslutet skickas till

Göteborgs Stadshus AB
Gryaab AB

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 129 Svar på interpellation angående Lärarförbundets
ranking - ställd av Erik Larsson (S)

KS21.501

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning

Erik Larsson (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-05-20.
Interpellationen har besvarats skriftligt av Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt
ansvar för lärandefrågor.
Beslutsunderlag

•
•

Interpellation angående Lärarförbundets ranking - ställd av Erik Larsson (S)
Svar på interpellation angående Lärarförbundets ranking - ställd av Erik Larsson
(S)

Inlägg i debatten

Erik Larsson (S) och Lill Jansson (L) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan anse
interpellationen besvarad och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 130 Svar på interpellation angående uppföljning av
upphandlingar - ställd av Paul Weis (S)

KS21.502

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning

Paul Weis (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-05-20. Interpellationen
har besvarats skriftligt av Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsen ordförande.
Beslutsunderlag

•
•

Interpellation angående uppföljning av upphandlingar - ställd av Paul Weis (S)
Svar på interpellation angående uppföljning av upphandlingar - ställd av Paul
Weis (S)

Inlägg i debatten

Viktor Lundblad (M), Paul Weis (S) och Olle Adolfsson (S) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan anse
interpellationen besvarad och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 131 Svar på interpellation angående Nollvision för våld
i nära relationer - ställd av Klara Martinsson (S)

KS21.504

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning

Klara Martinsson (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-05-20.
Interpellationen har besvarats skriftligt av Christian Eberstein (KD), kommunalråd med
särskilt ansvar för stöd- och omsorgsfrågor.
Beslutsunderlag

•
•

Interpellation angående Nollvision för våld i nära relationer - ställd av Klara
Martinsson (S)
Svar på interpellation angående Nollvision för våld i nära relationer - ställd av
Klara Martinsson (S)

Inlägg i debatten

Klara Martinsson (S) och Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan anse
interpellationen besvarad och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 132 Svar på interpellation angående beslutet i EU om
taxonomi - ställd av Ulf Larsson (S)

KS21.506

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning

Ulf Larsson (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-05-20.
Interpellationen har besvarats skriftligt av Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag

•
•

Interpellation angående beslutet i EU om taxonomi - ställd av Ulf Larsson (S)
Svar på interpellation angående beslutet i EU om taxonomi - ställd av Ulf
Larsson (S)

Inlägg i debatten

Viktor Lundblad (M), Ulf Larsson (S) och Olle Adolfsson (S) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan anse
interpellationen besvarad och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 133 Svar på interpellation angående timanställningar ställd av Anette Holgersson (V)

KS21.513

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning

Anette Holgersson (V) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-05-20.
Interpellationen har besvarats skriftligt av Christian Eberstein (KD), kommunalråd med
särskilt ansvar för stöd- och omsorgsfrågor.
Beslutsunderlag

•
•

Interpellation angående timanställningar - ställd av Anette Holgersson (V)
Svar på interpellation angående timanställningar - ställd av Anette Holgersson
(V)

Inlägg i debatten

Anette Holgersson (V), Christian Eberstein (KD) och Ingrid Swenson (SD) gör inlägg i
debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan anse
interpellationen besvarad och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 134 Anmälan av nya motioner

KS21.145

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera följande motioner till kommunstyrelsen för
beredning
•
•
•
•
•

Motion om att spara vatten i Lerums kommun - ställd av Daniel Eriksson (MP)
Motion om att skapa en makerspace i Lerum - ställd av Daniel Eriksson (MP)
Motion om att aktualisera Lerums kommuns energiplan - ställd av Klara
Martinsson (S)
Motion om extra satsningar på personal, med medel tagna ur budget för 2021 ställd av Olle Adolfsson (S)
Motion om att göra Vite Mosse till naturreservat - ställd av Renée Bengtsson (S)

Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår å fullmäktigepresidiets vägnar
kommunfullmäktige besluta överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 135 Anmälan av nya interpellationer

KS21.146

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas
•
•
•

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att införa kranmärkning i
Lerums kommun - ställd av Olle Adolfsson (S)
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kapacitetsbrist i Lerums
elnät - ställd av Ulf Larsson (S)
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ungdomsarbetslöshet och
kommunens KAA ansvar - ställd av Renée Bengtsson (S)

Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om interpellationerna får ställas och finner att
kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 136 Anmälan av nya enkla frågor
Inga enkla frågor anmälda till dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

Bilaga 1, Närvaro
Sammanträdet genomförs med möjlighet till deltagande på distans, via Teams.
BESLUTANDE

NÄRVARO

DISTANS

Alexander Abenius (M)

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

Jeanette Andersson (M)

§§121-136

Ja

Viktor Lundblad (M)

§§121-136

Nej

Douglas Thisell (M)

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

§§121-136

Ja

§123 i beslut,
§§124-128

Nej

Ulf Utgård (M)

§§121-136

Ja

Vincent Nordgren (M)

§§121-136

Nej

Marita Snällman (M)

§§121-136

Ja

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Robert Linder Blomberg (C)

§§121-136

Ja

Ingela Gyllesten (C), ordförande

§§121-136

Nej

Lennart Wassenius (C)

§§121-136

Nej

Gunny Kron (C)

§§121-136

Ja

Lill Jansson (L)

§§121-125, §§127136

Nej

§§121-136

Ja

Helena Gellerman (L)

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

Ronny Johansson (L)

§§121-136

Ja

Christian Eberstein (KD)

§§121-136

Nej

Frida Holzhausen (M)
Oskar Ahlman (M), vice ordförande

Magnus Lansenfeldt (M)

Peter Norling (L)

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

BESLUTANDE

NÄRVARO

DISTANS

Lena Cervin (KD)

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Gunilla Lindell (KD)

§§121-136

Ja

Gun–Britt Delsvik Svensson (S), andre vice
ordförande

§§121-136

Nej

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Erik Larsson (S)

§§121-136

Ja

Renée Bengtsson (S)

§§121-136

Nej

Olle Adolfsson (S)

§§121-136

Nej

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Halim Azemi (S)

§§121-136

Ja

Ulf Larsson (S)

§§121-136

Ja

Pamela Danielsson (S)

§§121-136

Nej

Paul Weis (S)

§§121-136

Ja

Anette Holgersson (V)

§§121-136

Nej

Anna Eriksson (V)

§§121-136

Ja

Rutger Fridholm (MP)

§§121-136

Ja

Katarina Kuzmanovic–Krasniqi (MP)

§§121-136

Ja

Daniel Eriksson (MP)

§§121-136

Ja

Ingrid Swenson (SD)

§§121-136

Nej

Glenn Sjögren (SD)

§§121-136

Nej

Mikael Johansson (SD)

§§121-136

Ja

Maria Bergstedt (M), för Caroline Lansenfeldt (M)

§§121-136

Ja

Eva Brodén (M), §§121-122, §123 i överläggningar
för Oskar Ahlman (M), §123 i beslut, §§124-136 för
Alexander Abenius (M)

§§121-136

Nej

Conny Leinstedt (M), för Anna-Lena Holberg (M)

§§121-136

Nej

Leif Klintbäck (S)

Klara Martinsson (S)

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

BESLUTANDE

NÄRVARO

DISTANS

Lars Erik Snällman (M), för Douglas Thisell (M)

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Thomas Hallgren (M), för Gun Andreen (M)

§§121-136

Ja

Elisabeth Ottosson (M), §§121-122, §123 i
överläggningar för Magnus Lansenfeldt (M), §123 i
beslut, §§124-136 för Eskil Ripa (M)

§§121-136

Ja

Lerny Hermansson (C), för Eva Andersson (C)

§§121-131

Ja

Ingvar Frid (L), för Nanna Siewertz Tulinius (L)

§123 i beslut,
§§124-136

Nej

Viktoria Lindberg Martinell (L), för Helena
Gellerman (L)

§123 i beslut,
§§124-136

Ja

Kajsa Räntfors (L), för Nanna Siewertz Tulinius (L)

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

Daphne Sandberg (KD), för Lena Cervin (KD)

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

§§121-136

Ja

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

§§123-136

Ja

§§121-122, §123 i
överläggningar

Ja

Aiki Atka (SD), för Alexander Christiansson (SD)

§§121-136

Ja

Bo Nordström (SD), för Ralf Dahlgren (SD)

§§121-136

Ja

Anders Johansson (S), §§121-122, §123 i
överläggningar för Leif Klintbäck (S), §123 i beslut,
§§124-136 för Sara Jäderklint (S)
Marie Larsson (S), för Klara Martinsson (S)
Göran Leffler (V), för Lena Hansson (V)
Per–Arne Jadepalm (SD), för Per Hassel (SD)

ERSÄTTARE I BEREDSKAP

Signatur justerare

NÄRVARO

Ingvar Frid (L)

§§121-122, del av §123

Marie Larsson (S)

Del av §123, §§124-136

Märta Elf (MP)

§§121-136

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2021-06-17
Kommunfullmäktige

ÖVRIGA
Markus Franklin, kommunsekreterare

NÄRVARO
§§121-136

Martin Stenhagen, kommunsekreterare §§121-136

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Verification
Transaction ID

BJGp_zjhO-BJfa_Gs2u

Document

Protokoll KF 2021-06-17.pdf

Pages

26

Sent by

Markus Franklin

Signing parties
Ingela Gyllesten

ingela.gyllesten@lerum.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Oskar Ahlman

oskar.ahlman@lerum.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Olle Adolfsson

olle.adolfsson@lerum.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Christian Eberstein

christian.eberstein@lerum.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Markus Franklin

markus.franklin@lerum.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to oskar.ahlman@lerum.se
2021-07-01 12:30:22 CEST,
E-mail invitation sent to ingela.gyllesten@lerum.se
2021-07-01 12:30:22 CEST,
E-mail invitation sent to olle.adolfsson@lerum.se
2021-07-01 12:30:22 CEST,
E-mail invitation sent to christian.eberstein@lerum.se
2021-07-01 12:30:22 CEST,
E-mail invitation sent to markus.franklin@lerum.se
2021-07-01 12:30:22 CEST,
Clicked invitation link Markus Franklin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36,2021-07-01
12:30:44 CEST,IP address: 194.103.228.3
Document signed by Markus Erik Julius Franklin
Birth date: 22/10/1983,2021-07-01 12:31:08 CEST,
Clicked invitation link Oskar Ahlman
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.2
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-07-01 12:45:05 CEST,IP address: 2.64.91.135
Document signed by OSKAR AHLMAN
Birth date: 15/04/1988,2021-07-01 12:45:32 CEST,
Clicked invitation link Christian Eberstein
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15,2021-07-01
12:55:02 CEST,IP address: 83.226.68.163

Clicked invitation link Ingela Gyllesten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36,2021-07-01
12:55:38 CEST,IP address: 194.103.228.3
Document signed by INGELA GYLLESTEN
Birth date: 30/03/1958,2021-07-01 12:57:26 CEST,
Document signed by Christian Gösta Eberstein
Birth date: 27/11/1970,2021-07-01 12:57:36 CEST,
Clicked invitation link Olle Adolfsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36,2021-07-01
14:24:52 CEST,IP address: 81.234.26.232
Document signed by Olle Holger Adolfsson
Birth date: 28/06/1947,2021-07-01 14:25:42 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

